


Gebiedsgericht grondwaterbeheer  
 
 Focus op stedelijk en landelijk gebied 

 
Door: AGGB 

 

i.s.m. 

Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s 

Stadskanaal, Hoogezand-Sap, Oldambt en Veendam 

Waterbedrijf Groningen en Watermaatschappij Drenthe 

Provincie Drenthe en RUD Drenthe 



Opbouw 

• Aanleiding 

• Doel 

• Uitvoering 

• Resultaten (stedelijk en landelijk) 

• Acties 

• Pilots 

• ZWK 

• Stellingen 



Aanleiding 

Bestuurlijk 

• Afspraak 2de bodemconvenant B&O 2016-2020 

• Afspraak provinciaal MJP B&O 2015-2019 

 

Inhoudelijk 

• Slechte kwaliteit van invloed op ontwikkelingen en gebruik  

• Onderscheid landelijk en stedelijk  

• Naast historische Wbb, ook nutriënten en GWB 
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Doel 

• Inventarisatie huidige kwaliteit grondwater stedelijk en landelijk  

• Nagaan of huidige kwaliteit problemen geeft voor toekomstige 
ontwikkelingen (waterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie) 

• Kan gebiedsgerichte aanpak een rol spelen in verbeteren van de 
kwaliteit en/of opheffen van beperkingen of risico's 
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Uitvoering 

• Gegevens verzameld over grondwaterkwaliteit en kwantiteit, 
problemen en gewenste ontwikkelingen 

 

• Plenaire bijeenkomsten met provincie Groningen en Drenthe, 
gemeenten, waterbedrijven en waterschappen 

 

• Eén-op-één gesprekken 

 



Resultaat stedelijk 

• Weinig ruimtelijke ontwikkelingen in woonkernen (uitzondering 
Stad) 

• Weinig gebruik van ondergrond, m.u.v. Stad met duurzame energie 
via open WKO-systemen (project WarmteStad) 

• Huidige grondwaterkwaliteit niet beperkend voor ruimtelijke 
ontwikkelingen 

• Belangrijkste opgave ligt bij waterkwantiteit: peilbeheer en 
waterberging 

 



Vervolg stedelijk 

• Weinig metingen freatisch c.q. ondiep grondwater icm metingen in 
opp.water. Weinig systeemkennis.  

• Verspreiding van ondiepe verontreinigingen moeilijk te relateren aan 
problemen in opp.water en/of bedreiging diepere grondwater 

• Onbekendheid over niet-genormeerde stoffen. Wat te doen met 
nieuwe verontreinigingen? 

• Weinig gemeenten hebben al Omgevingsvisie, incl. visie op 
ondergrond en grondwater  

 



Resultaat landelijk gebied 

• Waterkwantiteit belangrijkste focus voor de 
partijen.  

• Overschrijding normen nutriënten en GBM in 
opp.water en grondwater. KRW doelstellingen 
daardoor niet gehaald. 

• Voldoen aan kwaliteitsnormen is grote opgave 



Vervolg landelijk 

• Weinig metingen in freatisch c.q. ondiep grondwater uitgevoerd. 
Weinig systeemkennis. Onbekend waar problemen in opp.water aan 
zijn gerelateerd. 

• Maatregelen terugdringen nutriënten en GBM: op korte termijn 
zichtbaar in opp.water en pas later in grondwater. 

• Gebruik en afspoeling nutriënten en GBM: ws. toename door 
klimaatveranderingen, verlies van o.s. en bodemverdichting. 

 



Mogelijke acties 

• Verbeteren systeemkennis: welke parameters in welk gebied op welk 
moment 

• Toestaan gebiedseigen normen 

• Toestaan vergrijzing maar ook schoonhouden en preventieve aanpak 

 



Mogelijke pilots  

• Gebiedsgerichte norm Barium binnen gemeente Stadskanaal 

• Gebiedsgerichte systeemmonitoring: focus op freatische grondwater 

• Gebiedsgerichte norm Fosfaat bij Dwarsdiep gebied Marum 

• Gebiedsgerichte gwk-kaart: sturing functies en gebruik 

• Gebiedsgericht kennisnetwerk 

• Gebiedsdatabank 

• Omgaan met niet genormeerde stoffen 



Conclusie 

• Met andere overheden samenhangend inzicht in problematiek. 
(Grond)waterkwaliteit leidt (nog) niet tot beperkingen gebruiksfuncties, 
bestaan nog wel kennishiaten.  

• Voldaan aan afspraken uit 2e bodemconvenant.  

• Met veel partijen aan tafel die vanuit eigen perspectief problemen 
aanpakt. Van elkaar vernemen waar verschillende uitdagingen liggen, 
veel in elkaars verlengde of met elkaar verweven.  



Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier 



Gebiedscommissie 



Opgaven 

Water 

• Waterveiligheid (Droge Voeten) 

• Voldoende water 

• Waterkwaliteit (KRW) 

 

Natuur 

• Realisatie Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

 

Overige opgaven 

• Landbouw 

• Landschap 

• Toerisme recreatie 

• Leefbaarheid 

 



Hoe? 

• Uitwerken natuur en water doelen 

• Bezoeken gebieden  

• Opstellen schetsschuiten  





Stellingen 

 

GGB is een utopie zolang zich niet meerdere 
partijen verantwoordelijk voelen 

 



 

Het doorgronden van het 
(grond)watersysteem is  

Rocket Science 

 



 

Onderzoek van freatisch grondwater is zo 
variabel, plaats- en weersafhankelijk, dat dit 

geen goede basis is voor het doen van 
beleidsmatige uitspraken 
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